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N yt f r a M u lt i ha l l e n
Status på byggeriet
Efter færdiggørelsen af de indvendige arbejder i det gamle halhus er
TMG Fitness nu flyttet ind i de nye lokaler, og de midlertidige barakker nu
blevet bortskaffet. Desværre lykkedes det ikke at afhænde disse til en anden
bruger. Derfor måtte barakkerne brydes ned, og vi har været nødsaget til
disponere midler til de omkostninger, det medførte.
De øvrige arbejder med de nye bygninger opstarter i uge 24 med udgravning, støbning af fundamenter og rejsning af stålkonstruktioner i perioden lige op til og efter sommerferien. I efteråret fortsættes med lukningsarbejder på tag og facader samt indvendige arbejder.
Byggepladsen vil være afspærret for alle uvedkommende fra uge 24 og
frem til endelig færdiggørelse primo 2018.

Køb en FolkeMursten
Der er stadig mulighed for at købe en FolkeMursten, hvor alle kan få deres
navne op på en flot sponsor-væg i MultiHallens indgangsparti. Sponsorvæggen består af murstensskaller, som bliver lasergraveret. Det er også muligt for virksomheder at købe en FolkeMursten.

Indlæg til bladet indsendes til:
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk

For jer, der allerede har købt en FolkeMursten, kan vi oplyse, at den oprindelige plan om en udflugt til Petersen Tegl er aflyst. Her var tanken, at man
selv skulle skrive sit navn i en våd mursten, men da der ikke er nogle murstensvægge i det nye byggeri, dur denne løsning ikke.
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Se hvordan du køber en FolkeMursten på www.multihal.nu
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Beretning fra 'skærmen'
Som layout'er og billedredaktør vil jeg gerne
endnu engang rette en stor tak til Poul Erik og
Hanne Salling Jensen, der, som alle ved, producerede dette blad i mere end 25 år. Jo mere man kommer ind i ”værkstedsrummet”, jo mere går det op
for én, hvor stor og for lokalsamfundet god en præstation, det var! Vedholdenhed, stædighed, ordenssans og ikke mindst nøjagtighed er nøgleordene,
hvis man skal nærme sig en forståelse af denne
prisværdige indsats. Vi skylder dem fortsat stor
tak.
Som ny billedredaktør vil jeg lige berette lidt
om dette emne, billeder, der faktisk optager mange
mennesker i højere og højere grad. Man kan bare
tænke på alle de fotos, der bliver optaget på folks
mobiltelefoner dagligt i hele verden. Det giver store udfordringer, når man skal lave et blad som
Mårslet Bladet. Alle går jo rundt med de billeder,
de selv har taget. Mange af de indbyggede kameraer er ganske gode og billederne kan sættes i omløb
– både blandt vore venner og familie, samt sættes
på de sociale medier.
Hvorfor tager man alle de billeder? De færreste
gemmer dem til senere brug, og de fleste gør ikke
noget ved billederne. Man er vant til at kigge på
dem mere eller mindre ukritisk - de fortæller jo det,
man selv har oplevet. Det, der evt. mangler i komposition, farvevalg og belysning osv. kompenserer
hjernens billedhukommelse for alligevel. Da jeg
var en lille én, og fotograferede med film og fremkaldelse, og anskaffede mit første forstørrelsesap-

parat, fik jeg at vide af en prof. fotograf, at halvdelen af arbejdet med at lave et godt billede foregik i
mørkekammeret og krævede stor koncentration.
Det er også tilfældet i dag. Alle de billeder, vi
ser i de alm. magasiner og reklame-pamfletter, er
om muligt endnu mere gennemarbejdede end førhen. Apparatet hedder nu Photoshop og behøver
hverken mørke, røde lamper eller skvulpende fremkalder og fixervæske for at virke. Det eneste der
kræves, er pletskud i så høj opløsning som muligt og så lidt strøm til computeren.
Som en del af jer, vore læsere, har bemærket, er
der kommet photoshop på alle billederne. Det betyder ikke, at det derfor er ”fake billeder”, vi sætter i
bladet, men billeder, der er pudset op til stads – ligesom når du får gæster derhjemme og tager sølvtøjet frem - og pudser det.
Med hensyn til layouten har vi pø om pø ændret
filosofien fra det statiske: "Sådan plejer det at se
ud", til, at vi nu har et ”nyt blad” i hånden hver
gang det udkommer. Det kan være, at det gør lidt
ondt på nogens opfattelse af, hvordan et Mårslet
Blad SKAL se ud, men det MÅ gerne udfordre og
skabe debat - og der er stadig plads til annoncerne
også.
Vi har nu passeret de 5000 sjæle i 8320 - og vi
er stolte her i redaktionen over, at få lov til at lave
blad til så mange - rigtig god sommerferie og fortsæt endelig med at sende mange gode indlæg og
billeder.
Med venlig hilsen
Redaktionen v. layout og billedredaktion.

Opr. Foto: Jesper Andersen
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Græsbakken
Efter i sidste måned at have besøgt Solhuset kommer vi
nu til Græsbakken, som faktisk ligger lige ved siden af, tættest ved jernbanen i den nordøstlige kant af Mårslet Butikstorvs parkeringsplads.

Bygningerne er godt beskyttet af
træer på den korte afstand til banelegemet, og grunden er forsynet med både
kunstige høje og ”slugter”, som gør
det let for børnene at afprøve de motoriske aspekter i legen, udendørs.
Under vores besøg var også ca. 500
børn forbi under det årlige børnetræf,
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hvori deltog alle øvrige børneinstitutioner og dagplejen, som blev omtalt i
sidste nummer af bladet her.
Alle personaler, både pædagoger,
ledere og assistenter virkede glade og
alle havde noget ud af dagen. Selv min
lille genbo omtalte arrangement som
sjovt, og var stolt af at have været

med. Hun går til dagligt i Solhuset.
Bedre kan man vist ikke forlange det.
De to institutioner deler også lederen, Birthe Due Karlsson.
Vil man have et indblik i hverdagen i de to afdelinger og dagtilbuddets
øvrige afdelinger, kan man deltage i
den fælles rundvisning, som er beskre-

Alle fotos: Sven Voxtorp

vet på dagtilbuddets hjemmeside.
Det foregår kl. 08:30 den sidste mandag i hver måned.

Tilmelding til dagtilbudsleder
Birgitte Rasmussen på
biras@aarhus.dk

Med hensyn til placeringen af institutionen kan man godt (gen-) tænke
over, hvorfor de vise folk i Teknik og
Miljø har ”tilladt”, at tre børneinstitutioner er blevet bygget i butikstorvets
regi - og i dette tilfælde så tæt ved en
lokal jernbane. Men det er en anden
historie.

I mellemtiden lader vi billederne
tale for sig selv – der er liv og glade
dage i Græsbakken. Det kommer os
alle til gode, når børnene, som her, er
glade, udfordrede og sikre.
Gentænkningsagenten
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Mårslet Skole for tæller
Endnu et skoleår lakker mod enden. 9. årgang har afsluttet deres
skriftlige eksaminer og holdt sidste
skoledag med manér og efter Mårslet
Skoles tradition: ”Pyntning” af skolen – i år var målet vist at få skolen
til at ligne en skraldespand. Der var
toiletpapir overalt, pile til
”mellerdag” og et Trump-flag i vores
flagstang, som ikke var så lige til at
få ned, så det hang der nogle dage. 9.
årgang blev modtaget med flagallé af
skolens øvrige klasser, fik morgenbuffet på skolen med lækkert mad
fra kantinen og en formaning om at
få noget indenbords til at stå dagen
igennem med. De unge var festligt
udklædte, leverede utallige karameller til de øvrige børn på skolen og
lavede en fin underholdning i hallen
med godmodige drillerier og masser
af roser til deres lærere. Endelig sluttede de af med at tæve lærerne og
pædagogerne i fodbold, inden de
drog til Botanisk Have, hvor det fælles sidste-skoledags-arrangement
forløb i år. Om aftenen havde forældre sørget for at de unge kunne feste
videre lokalt i et telt på boldbanerne.

verne, kantinen for, at der bliver kræset ekstra om de lærere og censorer,
der skal hjælpe eleverne igennem den
store dag. Det kan ikke gentages tit
nok, at vores kantine er et stort plus
for vores skole.
Dimissionen afholder vi i år allerede d. 21. juni. Vi starter traditionen tro kl. 19. Programmet byder
på tre fællessange, tale fra skoleleder og skolebestyrelsesformand
med mulighed for flere taler under
”ordet er frit”. Nogle elever vil levere et musikalsk indslag, og afgangsprøvebeviserne deles ud. Endelig slutter vi af med uformel hygge- og farvelsnak og lidt godt til
ganen. Det er altid en både varm,
højtidelig, dejlig og lidt vemodig
aften.

Forårskoncerten
Hvert år holder skolen forårskoncert, hvor vores elever viser lidt af
det, de har lært i musikundervisningen i løbet af året. Forårskoncerten
ligger traditionen tro aftenen før 9.
årgangs sidste skoledag, så vi kangenbruge scene og lyd til begge arMELLERDAG i 0.klasses perspektiv
1.172 karameller fik vi samlet ind i klassen... ALLE børn har fået 40 karameller.
2 i første frikvarter, 38 i en pose og af
dem får de lov til at tage max. 5 med til
fodboldkamp! Dvs. at der ligger en pose
med min. 33 karameller i deres tasker når
jeg forlader dem.... Hvad der derefter
sker er ikke til at vide

Nu er vores 9. årgang er i fuld
gang med de mundtlige prøver, hvor
de får deres første erfaringer med,
hvordan det er at gå til eksamen. Hele skolen gør en stor indsats for, at
vores elever får en god oplevelse
med på vejen. Lærerne sørger for, at
det grønne bord er dækket for ele-

rangementer og dermed øge kvaliteten af udstyret, hvilket betyder meget
for oplevelsen. I år var koncerten d.
23. maj og vores 1., 3. og 5. årgang
leverede musikken. Det er altid en
stor oplevelse for børnene at skulle
stå på en rigtig scene og vise sig frem
foran et stort publikum og noget, de
ser frem til med både spænding og

små sommerfugle i maven. På Mårslet Skole er vi begavede med ikke
færre end 9 musiklærere, som alle
mestrer den vanskelige kunst at få
store børnegrupper til at spille og
performe sammen, så det både lyder
godt og er herligt at se på.

Det var igen i år en fornøjelse at
mærke tingene lykkes, når det virkelig gælder og igen-igen at opleve den
store opbakning, der er, når skolen
inviterer.
Åben Skole
”Åben Skole” er et tema i skolereformen, som hele tiden udvikler
sig. Mårslet Skole har altid haft tradition for mange aktiviteter ud af huset, og vi vil gerne i endnu højere
grad åbne os mod det omgivende
samfund og inddrage kommunens og
lokalsamfundets mange ressourcer i
skoledagen. Det skal bidrage til variation i skoledagen, styrke koblingen
mellem teori og praksis i undervisningen og til at give fælles oplevelser
til gavn for både læring, trivsel og
motivation. Vi arbejder på at udarbejde en tur/kultur-kanon som inspiration og vejledning til os selv og til
at danne et fælles overblik over gode
åben-skole-aktiviteter gennem skoleforløbet.
Det midlertidige stop af togdriften
har været et bump på vejen for os i
år, som vi ser frem til bliver fjernet.
Til gengæld hjælpes vi godt af Mårslet Skoles Venner, som giver vigtige
tilskud til ud-af-huset-aktiviteter. I
det følgende er der eksempler aktiviteter inden for de seneste måneder:
Lejrskole i Winnenden
Sidste onsdag kom 8. årgang
hjem fra Winnenden efter endnu en
vellykket udveksling med Lessing
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Gymnasium. Det var 35. gang, at
Mårslet Skole havde 8. årgang i
Winnenden og får genbesøg derfra i
september. Endnu engang gav vores
unge mennesker udtryk for, at de
havde haft en både god og lærerig
tur.

Børnejournalistuddannelse
Billund Børnenes Hovedstad har
i samarbejde med DR, Berlingske,
Syddansk Universitet, Microsoft og
Danske Skoleelever taget initiativ til
en børnejournalistuddannelse for
skoleelever i 5. klasse. Mårslet Skole er én blandt syv skoler i hele landet, der er udvalgt til at kunne sende
tre elever afsted på uddannelsen som
børnejournalist. På uddannelsen tager børnene selv styring med, hvad
de vil arbejde med. De vælger selv
medie, emne og praktiksted, og eleverne støttes til
at producere journalistisk
stof ud fra deres egne ønsker og forudsætninger. Vi
håber blandt andet, at eleverne vil skrive skolenyheder til Mårslet Bladet.
Uddannelsen ligger i
børnenes ferie og i weekender, så de ikke skal tage fri
fra skole for at være med.
Den er bygget op af en indledende boot camp de sidste dage i sommerferien og
derefter camps med læring
og indføring i teknik og
metode. Børnene kommer i
praktik hos DR Ultra eller
Kids’ News, inden hele
gruppen mødes og ser hinandens projekter sidst i oktober. Trine Damgaard Jørgensen fra skolens PLC vil
følge projektet tæt og drage
viden her fra ind i skolen.

Skole-OL i svømning
Vores 5. a har kvalificeret sig
som én ud af 10 klasser i Danmark,
så det er stort. Skole OL finalestævnet i svømning bliver afholdt på
Aarhus Svømmestadion som en 10kamp, hvor klassen deltager i alle
10 discipliner mod de ni øvrige
klasser. For hver disciplin skal der
deltage mellem 4-8 elever. Der dystes i discipliner som ”hente de
olympiske ringe”, boardrace, puslespil, bjærgning, holdkap, medley og
vandpolo. Det skal nok blive en stor
dag for 5.a!
Haver til maver
Vores 3.-4. klasser deltager som
vanligt i Haver til Maver en hel sæson, hvor de passer deres lille have
på Beder Gartnerskole og lærer om
og får erfaring med dyrkning af
grøntsager, økologi, madlavning, får
besøg af en jæger m.v. Næste gang i
haverne skal børnene have kamera
med. Så I kan snart får mere billeddokumentation.
Historisk værksted
Hvert år undervises flere af vores
klasser på historisk værksted på

Skjoldhøjskolen. Temaet er Jernalder
og Vikingetid og undervisningen er
målrettet 3. – 6. klasse, hvor det er
en del af historieundervisningen. En
af vores 3. klasser var afsted i sidste
uge, og lærerne fortæller, at klassen
havde en dejlig dag på historisk
værksted, hvor de fik et indblik i
jernalderlivet. Der blev gruttet korn,
kløvet brænde, tændt bål, lavet kyllingegryde på bål og bagt fladbrød.
Nogle af børnene fremstillede også
en fin lille træamulet. Dagens vigtigste læring var dog nok forståelsen af,
hvor livsnødvendigt samarbejdet var
på en boplads i jernalderen. Børnene
lærte, at alle i flokken var afhængige
af hinanden, og alle på bopladsen
skulle bidrage til arbejdet med den
daglige føde for at kunne overleve.
Skole-kirkesamarbejde
På 3. og 7. årgang har vi efterhånden et fast, etableret samarbejde med
Mårslet Kirke. 3. årgang samarbejder
om jule-, påske- og pinsespil i kirken, og på 7. årgang har vi 3 temadage omkring forskellige etiske spørgsmål, som tilrettelægges og gennemføres i samarbejde mellem lærere og
præster. Lærere kan derudover sam-
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arbejde med kirken i tilknytning til kristendomsundervisningen, og en del elever bruger vores
præster i interviews i forbindelse med fx projektopgaver.
Den gamle by
0.d har været i Den gamle By, hvor de så
udstillingen ”Aarhus fortæller”, som ”ganske
enkelt var helt fantastisk – engagerende og inddragende og lige i børnehøjde”. En forældre tog
imod klassen ved indgangen med en lakridspibe
til alle børn, for "i gamle dage røg alle!" Herefter fik han børnene uden om køen og guidede
dem igennem de forskellige scenarier. Alle sanser kom i brug! Inden busturen hjem nåede børnene op på legepladsen, hvor der blev prøvet
ballongynger, bowling, hestesko-kast, dåsekast,
"vælte kegler med snor" og slappet af, og de fik
også mulighed for at købe snoller for en 20´er!
Så det var en flok glade, nysgerrige, slikpindebolche spisende skønne unger man kunne se ved
sidste pitstop i Den Gamle By inden busrejsen
hjem mod skolen.
Bedsteforældredag
0.b har afholdt Bedsteforældredag og 23 børn
bragte 54 bedsteforældre med i skole. Dagen
startede bl.a. med borddækning, og børnene
guidede fint bedsteforældrene hen til deres plad-

ser med bordkort, hvorefter børnene optrådte
rigtig fint med det, de nu skulle, og så gik turen
ellers til hjemkundskabslokalet. Under glæde,
snak og iver blev der fremstillet 10 vidunderlige
lagkager med riiigeligt med pynt, ja, børnene
gav den virkelig gas, og de to generationer hyg8
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gede sig. Boller,
lagkager, kaffe
og saft og masser af snak i
klassen blev det
bagefter til, og
børnene viste
rundt på skolen.
Til slut viste de
deres hæfter og
bøger.
Overgange ind og ud af skolen
Vores ældste elever har Brobygningsforløb med ungdomsuddannelserne, og eleverne har mulighed for at komme i erhvervspraktik. Derudover arbejder vores linier meget ud af
huset, fx m. deltagelse i LEGO-league, eller ind i huset, hvor
foredragsholdere fra fx Dfunk – Dansk Flygtningehjælps Ungdom – inviteres ind til at sætte fakta og perspektiv på debatter,
som er fremme i tiden.
For de yngste har vi forstærket samarbejdet mellem børnehavernes storbørnsgrupper og skolen. Børnehaveklasseledere,
pædagoger og pædagogisk leder har fx lige deltaget i børnehavernes ”Skolebørnstræf”, hvor de har lavet aktiviteter sammen
med de kommende skolebørn på boldbanerne og i Skovbørnehuset og mødt deres nye børn.
40 km trafikzone i Mårslet
Mårslet blev torsdag den 1/6 – som forsøgs by i 2017 – 40
km/t zone by. Det er blevet markeret på mange måder. Der er
bl.a. sat 40 km/t skilte op forskellige steder i byen og der er på
indfaldsvejene malet hjerter, der fortæller om 40 km/t zonen.
Mårslet Skole har været med til at synliggøre dette. Skole-

patruljen og rådmand Christian
Würtz delte flyers ud til forældre,
hvor der blev fortalt om tiltaget og
børnene fra 0. – 4. klasser kom alle i
skole iklædt gul vest påskrevet 40.
I den forbindelse kan vi ikke rose
skolepatruljen nok – det var igen et
flot stykke arbejde ar patruljen.
Sidste og første skoledag Elevernes sidste skoledag inden ferien er i
år allerede fredag den 23. juni, hvor
vi traditionen tro synger og danser til
feriesange i skolegården under ledelse af lærerorkestret, og hvor mange
9. klasser møder op til et sidste farvel til deres gamle skole.
Første skoledag efter ferien er
mandag den 14. august, så det er en
ekstraordinær lang ferie, vi har. I år
starter 77 nye 0. klasses elever fordelt på tre klasser. Det er Børn &
Unge, der afgør klasseantal i 0. klasse.

Mårslet Skole ønsker
alle vores børn og unge,
forældre, medarbejdere
og samarbejdspartnere
en dejlig sommer og tak
for godt samarbejde i
skoleåret 2016/2017

En bar lukker ned, Kunstlinjen på Testrup Højskole lukker den op
med pop-up udstillingen:

"Vores Sted"
Baren er et flygtigt sted, et mødested, et tilholdssted. Det er et af
vores steder, Erindringen om barndommens steder og ansigter. De
steder vi
flygter fra eller som holder os fast. De steder hvor skæbner krydses, går
i karambolage, og sammenfiltres. De steder har vi gennemsøgt.
Kunstlinjens elever viser deres individuelle projekter med barren
"Vores
Sted" som tema og ramme. Gennem fotografi, maleri, installation og
tegning, uddyber de deres afsøgninger af de materialer og medier, de
har
arbejdet med under deres ophold på Testrup Højskole.
Velkommen til "Vores Sted" Pop-up udstilling:
15-18
11-15

Fredag d. 16/6 kl
Lørdag d 17/6 kl

Vores Sted
Sjællandsgade 2 8000 Århus c

Nyt fra Mårslet Fællesråd

Mårslet Fællesråds forretningsudvalg (FU) er i fuld gang med den
næste etape af arbejdet med Helhedsplanen, hvor vi som bekendt dykker et
par spadestik dybere ned i nogle af de i Helhedsplanen besluttede fokusområder. Således er vi i færd med at nedsætte arbejdsgrupper til bearbejdning
af to områder som begge handler om de grønne og ydre områder af Mårslet.
Vi har således nu udarbejdet kommissorier for dels ’Grønne områder og
stier’ og for dels ’Byens afgrænsning’ (begge kommissorier kan ses som
bilag til seneste referat fra FU-mødet den 13. juni). Begge kommissorier vil
i de kommende måneder blive behandlet i hver sin arbejdsgruppe, hvor alle
er velkomne til at melde deres interesse og deltage aktivt og konstruktivt i
arbejdet. Mere info herom følger i de kommende udgaver af Mårsletbladet.
Mårslet FU har fortsat udviklet kontakten med Aarhus Kommune, hvor
vi i starten af juni måned havde et godt og konstruktivt statusmøde med
Rådmand for Natur & Teknik Christian Würtz og nogle af hans nærmeste
ledende medarbejdere. Gennem det seneste års arbejde med Helhedsplanen
er samarbejdet mellem kommune og FU tydeligvis blevet udviklet stærkt og
godt, hvilke begge parter klart anerkendte og understregede vigtigheden af
at fortsætte fremover. Mårslet er således én blandt kun 3 omegnsbyer under
Aarhus Kommune, som indgår i et sådant tættere og mere direkte samarbejde med Aarhus Kommune. Et godt samarbejde, hvor vi fra Mårslet FU hyppigt benytter lejligheden til at understrege vigtigheden af, at kommunen
fortsat – og gerne i endnu større grad – inddrager Mårslet og FU i nye tiltag
og implementeringer proaktivt.
Næste møde i Mårslet FU er den 8. august. Dagsorden samt tid og sted
præsenteres på Mårslet Nettet inden mødet.
Som altid er input, ideer og kommentarer til FU er meget velkommen –
på MaarsletFU@gmail.com.
Se yderligere om arbejdet i FU i referaterne og andet materiale på
www.maarslet.net

Gode og varme sommerhilsner fra
Carsten Bedsted Pedersen på vegne af Mårslet FU
MÅRSLET BLADET Juli 2017
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Climate Planet
Den 24 meter høje globus på havnen i Aarhus er åben
i skolernes ferie. Inden i hænger endnu en globe på fire meter, hvor klimaudviklingen visualiseres i et forløb fra før industrialiseringen til langt ud i fremtiden.
Aarhus Kommune er partner i
projektet, og Mårslet-bladet har
spurgt Thomas Mikkelsen fra Klimasekretariatet, hvad man regner
med at få ud af det.
Klimasekretariatets opgave er at
hjælpe byrådet med at nå de målsætninger, man har på klimaområdet:
Den langsigtede vision er at gøre
byen CO² neutral i 2030, og konkrete
skridt til at nå derhen er bl.a. at vi er
ved at omstille vores fjernvarme fra
at bruge kul til at bruge biomasse. Vi
får en letbane og vi er i gang med at
energirenovere skolerne og vores
kommunale bygninger. Vi kan ikke
som kommune investere os ud af det,
vi skal motivere og involvere hr. og

fru Jensen, de lokale virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, alle der har
en rolle i det her, til at være med.
Og langt hen ad vejen handler det
om noget viden og nogen indsigt i,

hvad man kan gøre anderledes. Derfor synes vi jo
som kommune, at et projekt som Climate Planet
er rigtigt interessant, fordi her har man muligheden for a fortælle den her
komplekse historie om,
hvordan jordens klima hænger sammen. Og menneskeskabte klimaforandringer, hvad er det?
Inde i globussen vises film med
Jesper Theilgaard, der siger at når
havene bliver varmere, sendes mere
vanddamp op i atmosfæren, havene
bliver endnu varmere, mere vanddamp op osv. Den onde cirkle kan
Aarhus kommune vist ikke bryde?
Der sker jo nogen klimatiske
ting, som naturen styrer, og det er
der jo ikke nogen, der er herrer over,
men man kan sige om den menneskeskabte del, som vi har adgang til
at gøre noget anderledes ved, der
skal vi jo ind og prøve og trække i
en anden retning, end vi har gjort
indtil videre. Og de gode historier er
på den anden side, at vi langt hen ad
vejen har de teknologier, der skal til
for at løse problemer.
Et af løsningsforslagene er begrønning af byerne. Kan man også
begrønne de landsbylignende bydele, som Mårslet?
Alle steder. Bare at gå ud i sin
have og plante et træ er faktisk noget der giver en positiv effekt, fordi
træet opsuger CO². Men hvis vi bliver ved byerne sker der en opvarmning omkring dem fordi vi har så
store mørke flader: veje, tage, som
faktisk suger en masse af det her
varme. Bare det at male store sorte,
flader hvide, som reflekterer solens
varme, gør faktisk en forskel.

I kan købe billetter på Climate Planet’s hjemmeside climateplanet.org eller
BLADET
www.fo.dk,
klikJulipå2017
”Kultur”, find hold nr. 17-1480 og få rabat.
10 MÅRSLET

Du nævnte letbanen, som vi i
Mårslet venter på med længsel.
Hvad betyder den for miljøet?
Det er vel 10 eller 15 år siden,
man begyndte at snakke om letbanen, og nu er vi ved at være tæt på
målet. Det der bliver det springende
punkt i forhold til letbanen er, hvor
mange får vi til at skifte fra bilerne
til at bruge letbanen? Det har det
med at tage noget tid, inden folk
finder ud af, at der er andre muligheder,
Fortæl om Legos aktivitet
Jamen, i forhold til at få borgerne med, er det vigtigt at tænke i, at
de kommende generationer også
skal kunne forstå deres rolle i det,
de arver jo desværre nogen udfordringer, men omvendt har de også
alletiders muligheder til at være
dem, der er med til at finde på de
gode løsninger, og der kan Lego
være fantastisk, det der med at få en
fysisk manifestation af de idéer og
de tanker, vi har.
Henrik

Projektleder Thomas Mikkelsen
Klimasekretariatet
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KLIP UD HER

Onsdag den

16 . til søndag den 20 . august 2017

Program onsdag den 16. august 2017
Tyvstarten ved Bomgårdshaven kl. 14.00

Mårslet seniorenes eget byfestarrangement. En cykeltur på knapt 7 km. For byens raske seniorer over 60 år. Med start og
slut i Bomgårdshaven. Kolde øl og vand, varme pølser og kaffe, når Tyvstarten er gennemført. Ingen startpenge. Sponseret af Superbrugsen i Mårslet, Djursland Bank, Rema1000 og Mårslet Juletræslaug.

Program torsdag den 17. august 2017
Tartelet aften i teltet ved Bomgårdshaven kl. 17.30 – 22.00

Vi slår teltindgangen op, og inviterer igen hele byen til en omgang tarteletter kreeret efter slagtermester Peter Jensens
tophemmelige opskrift. Der vil naturligvis være mulighed for at skylle de lækre mundfulde ned med velskænket fadøl
eller et glas kølig hvidvin.
Fra kl. 19 vil Jan Svarrer underholde i teltet. Jan Svarrer er komiker, musiker og cand mag. i dramaturgi, og så er han en
meget sjov mand på en scene. Han har i over 20 år fået tusindvis til at knække sammen af grin, svært at forklare, han
skal helst opleves. Han blander med rutineret hånd humor og musik til en hverdagskomisk cocktail. Kom og grin med…
Bestilling af mad foregår i Super Brugsen

Mårslet cykler (start ved hallen) kl. 18.00

Mårslet Cykel Motion (MCM) inviterer samtlige indbyggere i Mårslet og omegn på cykeltur. Man kan vælge mellem 2
ruter (15 km. og 25 km.)
Turene starter ved hallen kl. 18.00 og det koster 25 kr. at deltage pr. person (pengene kan betales kontant/mobilepay ved
hallen lige før cykelturen). Der vil være cykelvagter rundt på ruterne samt et depot med forfriskninger. Cykelhjelm er
obligatorisk.
Ruterne slutter ved Mårslet Borgerhus, hvor der serveres grillpølser med brød, vand, øl, vin, kaffe og kage.
Kl. 20.00 vil medlemmer fra MCM fortælle om klubben og om, hvordan man kan blive en del af den.
Kl. 20.45 trækkes der lod om flotte præmier.

Program fredag den 18. august 2017
Børnediskotek i teltet ved Bomgårdshaven kl. 18.00 – 22.00

Vi inviterer alle børn fra 0. klasse til og med 6. klasse til sodavandsdiskotek med hotte hits fra MGP, Hits For Kids, Medina, Rasmus Seebach og Christopher. Feststemte unge fra hele Mårslet mødes til sodavandsdiskotek i Tavernateltet.
Når sodavandsdiskoteket fra kl. 18.00 til 22.00 er fyldt af dansende og festende unge, er der lagt et stort arbejde i at gøre
det muligt. Vi er en stor gruppe voksne der vil sørge for, at de unge får en god fest. DJ vil sørge for den gode stemning.
Der er mulighed for at købe bl.a. pizza-slices, sodavand, chips, popcorn og slush ice – alle til en rund 10’er pr. stk. Alkohol er naturligvis bandlyst i børneteltet.
Forældre er velkommen til at være omkring teltet (ikke i børneteltet) – der er mulighed for køb af
fadøl m.m. Vi glæder os til at se en masse disko-dansende festlige børn fra Mårslet!
MÅRSLET BLADET Juli 2017
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Program lørdag den 19. august 2017
Kræmmermarked i Bomgårdshaven kl. 09.00 – 15.00

Her er stedet, hvor mårsletterne mødes. Morgenkaffebord med rundstykker og kaffe til rimelige priser, og en Byfestdram

til at vågne op på. Kræmmermarkedet er for os alle, børn, voksne, naboer og venner. Vi bør alle møde op i Bomgårdshaven denne sensommer lørdag. Markedsboder, billedskole for børn, de blå og grønne spejdere viser deres forskellige spejderaktiviteter, Bridgeklubben og mange andre.
Arrangør: Mårslet Juletræslaug.
Tilmelding; Kræmmermarkedsboder a 30 kr. Ring til Lisbeth tlf. 225 13 288 eller betal på MobilePay nr. 225 13 288.

De blå spejdere ved Bomgårdshaven kl. 09.00 – 14.00

Kom forbi og vær med til et par spejderaktiviteter og få en snak med lederne eller spejderne. Giber Å Gruppen er for piger og drenge
fra børnehavealderen og op. Vi er i dag en stor spejdergruppe med over 120 medlemmer. Vi holder til i det nye spejderhus på Nymarksvej. Vi glæder os til at se dig.

LUKSUS-tombola ved Bomgårdshaven kl. 09.30 – 12.00

MultiHallen arrangerer LUKSUS-TOMBOLA med lækre præmier. Alt overskud går til MultiHallen.

Frokost i teltet ved Bomgårdshaven kl. 11.00 – 14.00

Der vil være mulighed for køb af lækker hjemmelavet Pulled Pork Burger.

Mårslet Run & Walk ved Bomgårdshaven kl. 15.00

Start og mål i Bomgårdshavens østlige ende. Rute igennem det centrale og sydlige Mårslet på 5 km.
Forhåndstilmelding på http://runwalk.dk (ved forhåndstilmelding opnår du en besparelse på 28%, og sikrer dig samtidig en løbetrøje
i din størrelse. Du får derudover dobbelt vinderchancer i puljen med lodtrækningspræmier.
Pris ved forhåndstilmelding: voksne 50 kr. Børn 0-14 år GRATIS.
Tilmelding på dagen i Bomgårdshaven under kræmmermarkedet fra kl. 9.00-13.00 og i målområdet til kl. 15.00. Pris; voksne 75 kr.
Børn 0-14 år 10 kr.
Forplejning; Der er væske og frugt i start/mål området.
Læs mere omkring løbet på http://runwalk.dk

Taverna aften i teltet ved Bomgårdshaven kl. 18.30 – 02.00
Taverna aften for alle i Mårslet, store som små.

Grillen vil i år blive tændt op af slagtermester Peter Jensen, SuperBrugsen.
Vi vil sørge for, at der er koldt øl i hanerne – og det vil ligeledes være muligt at indkøbe vand samt rød- og hvidvin. Der
er igen i år langt op til et brag af lokal underholdning – Musikken vil blive leveret af en festlig DJ. Borde og stole vil
være at finde i teltet – så tag din nabo – grundejerforening eller gode venner med til Mårslets største grillfest. Det vil
være muligt at lave bordbestilling igen i år – ”først til mølle” princippet. Der må ikke medbringes egen mad og drikke til
arrangementet.
Bestilling af mad foregår i Super Brugsen.

Program søndag den 20. august 2017
Besøg Petanque på deres nye baner ved Hallen kl. 10-12
Petanque inviterer til et kig på de nye lækre faciliteter og til et spil Petanque.
Mød blot op, vi har Petanquekugler som kan lånes.

Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven kl. 11.00
Engen mellem åen og Brugsen får en særlig overjordisk skønhed over sig, når det indtages som et kirkerum under åben himmel.
Århus Brassband leverer tonerne til salmesang fra byens borgere, præsterne sørger for indhold og ritualer i samarbejde med frivillige, der også sørger for blomster, brød og gode siddepladser og lyd til alle.
Kom og vær med store og små! -og indtag gerne en medbragt madkurv sammen efter gudstjenesten.
Skulle det blive regnvejr, har man tradition for at kunne rykke indenfor i teltet.

Kaffebord ved Bomgårdshaven kl. 14.00 – 16.00
Hyggelig afslutning på en fantastisk byfest – duften af kaffe og hjemmebag. 25 kr. pr. person.

Cirkus Krone på boldbanerne kl. 16.00
Familieforestilling – vil du have en forsmag, så klik ind på http://cirkuskrone.dk
20
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Hørretvej nr. 13
Et hus i Mårslet.
Det stråtækte hus i Mårslet midtby er en
historisk ejendom, for det er et af byens
ældste huse, og ejes i dag af Lisbeth og
Kaj Christensen.
Langt det meste af, hvad vi ved om ejendommen kan vi takke Mårslet Egnsarkiv
for.
Huset er meget gammelt; Det er med
på gamle kort over Mårslet, som er date-

ret fra omkring 1780-90, eller deromkring. Ejendommen er stuehus til den
gamle Borregaard, som igen er én af byens oprindelige 7 gårde. Husk på, at dengang var Mårslet et decideret bondesamfund.
Det gamle stuehus er siden bygget om
flere gange. Det har med stor sikkerhed
engang været et bindingsværkshus; Jeg
har fundet ting, der kunne tyde på det.
Huset har også kampestenssokkel og
gamle krogede egespær, som er tilhugget
med økse, og næsten med garanti, har det
fra starten haft stråtag.
Ejendommen har selvsagt fra tidernes
morgen været en landbrugsejendom, og
har naturligvis været meget større end
vores lille parcel. Borregården var betydelig større med stalde og udlænger, hvor
nu ejendommene Hørretvej 9 og 11 ligger. Vi har ladet os fortælle, at stald og
udlænger nedbrændte i 1930erne, hvilket
gav anledning til, at den daværende ejer
lod opføre ’Den ny Borregaard’ på Hørretvej 34, så gården lå tæt ved ejendommens marker.
Sådan historisk betragtet, så har gårdens jorde jo ligget nord for Odderbanen,
og det er ikke uden grund, at villakvarteret dér hedder Borrevænget, men også
jorden hvor Lokalcenter Kildevang nu
ligger, har tilhørt den gamle Borregård.
I stuehuset, som vi nu taler om, har
der siden sidst i 1800 tallet været 2 beboelser, helt op til tidspunktet da gårdens udlænger nedbrændte. Dér,
hvor vi har vores badeværelse, har
der engang været køkken, så huset
altså har haft 2 køkkener og 2 skorstene.
Da vi for 48 år siden flyttede
ind på Hørretvej 13, blev huset
opvarmet med 2 petroliumsovne,
som skulle fyldes op med håndkraft, men ikke gav meget varme
fra sig. Siden fik vi installeret oliefyr, som blev slidt helt op efter

2004
mange års brug, så da
Århus kommune tilbød os
fjernvarme slog vi naturligvis til. Heldig har man
lov at være.
Da vi købte huset i
1969 blev det ude i byen
omtalt, ikke som Borregården, men som Skomagerens hus. Den forrige
ejer hed Søren Rasmussen
og var skomager, og han
havde sit værksted ud
mod Hørretvej. Der var i
huset en meget dårligt
tilmuret dør i Sørens værksted. Den kunne ikke ses fra
vejen, for der voksede en
tæt og kompakt vin op ad
gavlen. Vinen fjernede vi
og fik siden sat ølandssten
på østgavlen, så nu ved alle,
at det ikke er en kampestensmur.
Samme Søren Rasmussen er faktisk årsag til at vor matrikel er
smal, for han solgte alt hvad han kunne
fra, og som man sagde dengang: ’Kunne
han ha’ solgt trappestenen med, så havde han gjort det.’
Engang i 70erne efter den nye kommunestruktur, blev vi og vores naboer
eksproprieret, til vejudvidelse og fortov.
Vores grund gik dengang helt ud til
midten af den nuværende Hørretvej. Det
var ikke meget vi fik i erstatning,
1100kr. så vidt jeg husker.
I 1973 begyndte vi at rydde loftet for
at udvide beboelsen, for vi havde i perioden lige efter erhvervelsen af huset
udvidet familien med det tredje barn.
på loftet var der stadig halm, der lå
som isolering. Dér, imellem halmen,
fandt jeg en 10 styks cigaretpakning af
mærket Flag. Vedkommende, der havde
tabt den, må havde ærgret sig, for Flagcigaretter hørte 2. Verdenskrig til, og
var vist vanskelige at få fat i. Der var 4
cigaretter i pakningen. Jeg prøvede én,
men den smagte ikke specielt godt, så
jeg sendte Flagpakningen til det lille
museum ved brunkulslejren i Søby, som
vi engang havde besøgt. De havde nemlig ikke krigstidens Flag-cigaretter i
deres udstilling.
Det var egentlig ikke fordi vi manglede plads, efterfølgende. Det smalle
stuehus er på 128 kvm, og udbygningen
1970

af loftarealet gav ca. 60 kvm mere. Udvidelsen af ”høloftet” pr. håndkraft tog
en masse tid.
Husets 2 skorstene måtte bæres ned i
spande ad en vakkelvorn trappe. Apropos trappe: Den trappe, vi nu har op til
loftet, måtte vi søge dispensation til i
Landbrugsmisteriet. Vi fik den gudskelov. Sådan er det vist ikke mere. Det er
snart 45 år siden.
Der måtte også nye loftsbjælker til.
Nogle steder var der op til 120 cm mellem de store loftsbjælker der bar etageadskillelsen. Nu er der nye bjælker hver
anden gang. Arbejdet stod på i mere
end et år, efter fyraften.
En sådan udvidelse af beboelsen er naturligvis ikke gratis, så både bank og
realkreditforening klarede sagen.
Det billardbord, jeg har på loftet, er
finansieret af disse lån. (Kald det løn).
Gennem årene har vi flere gange
bygget om og flyttet rundt på tingene.
Sidst fik vi et nyt køkken, men det største beløb jeg nogensinde har udskrevet,
var nu alligevel i 2004, da huset fik nyt
stråtag: 336.000 kr. som måtte betales
over to checks, fordi banken forlangte
det.
Det var mange penge, men vi fik også
et stråtag, der holder vores tid ud (ca.
50 år). Vi bestilte og fik også 4 flotte
halvrunde vinduer i taget, som vi er
meget glade for, plus en brandhæmmende fiberdug allernederst. Tagrørene til stråtaget er for øvrigt fra
Ukraine, fik vi at vide. Vi kunne
selvfølgelig have valgt en anden
løsning end stråtag, men for byen og
byhistoriens skyld, og ikke mindst
for herlighedsværdiens skyld, valgte
vi at bekoste et nyt stråtag. Sådan
husket og fortalt.
K
Lisbeth og Kaj Christensen.
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Egnsarkivets åbningstider i august:
Tirsdag den 1. august kl. 19-21
Mere åbent i Egnsarkivet
Nu kan du også besøge dit lokale arkiv om aftenen, idet vores åbningstider fra august vil være den 1. og 3.
tirsdag i måneden kl. 19-21 og som
altid den 2. og 4. onsdag i måneden
kl. 16-17.30. Vi håber herved at gøre
åbningstiderne mere brugervenlige.
Der vil altid være medarbejdere tilstede til at hjælpe dig og tage imod arkivalier. Desuden er der kaffe på kanden og tid til en lokalhistorisk snak.
Hjertelig velkommen!

Onsdag den 9. august kl. 16-17.30

Tirsdag den 15. august kl. 19-21
Onsdag den 23. august kl. 16-17.30
I juli holder Egnsarkivet lukket, men der er stadig mulighed for, at vi kan
åbne efter aftale. Kontakt arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen på
40349838 eller maarsletarkiv@gmail.com

www.maarsletegnsarkiv.dk
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie

Rundvisning på Vilhelmsborg til byfesten
Mårslet Sogns
Lokalhistoriske Forening
arrangerer rundvisning på
Vilhelmsborg
søndag d. 20. august kl.
14.00.

Denne dag vil Heidi Gautschi,
Vilhelmsborg, guide os igennem
Vilhelmsborgs historie og fortælle
om bygningerne, ejerne og beboerne
og stedets funktion gennem tiderne.
Vi bliver vist rundt i Hovedbygningen og Herskabsstalden.
Der bliver også lejlighed til at gå en
tur ned og se, hvor langt entreprenørerne er kommet med projektet omkring dæmningen og Giber Å.
Efterfølgende er der mulighed for en
hyggelig afslutning med kaffe på
Mejeriet ca. kl. 16, som vi håber I vil
deltage i.
Baggrund
I slutningen af 1600-tallet blev Vilhelmsborg tillige med godserne Marselisborg, Constantinsborg, Moesgaard og en række forpagtergårde i
det sydlige Aarhusområde overdraget til den hollandske købmand Gabriel Marselis som betaling for et lån
ydet til den danske stat.Den hollandske købmand sendte to af sine sønner
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Vilhelm og Constantin til Danmark
for at drive disse besiddelser.
Efter nogen tid blev sønnerne
adlet og tog i den forbindelse et andet efternavn, nemlig Gyldenkrone.
Gyldenkrone-slægten drev Vilhelmsborg i ca. 300 år, hvorefter godset
blev overtaget af den tidligere forpagter på Vosnæsgård, Lars N. C.
Hviid, i 1923. Hviid-familien drev så
Vilhelmsborg frem til Aarhus kommunes overtagelse af godset i 1973.

I 30 år har Vilhelmsborg været kendt
som Det Nationale Hestesportscenter.
Tilmelding
Til rundvisningen er der begrænsede
pladser og vi har desuden også brug
for at vide hvor mange, der ønsker
kaffe og kage (kr. 65,-), derfor behøver vi en tilmelding senest 12. august til Anne Marie Dalsgaard,
40349838/annemarie.dm@gmail.com
eller Kirsten Cramer 86294363/

kirsten.cramer04@gmail.com

Vi glæder os til en spændende eftermiddag i lokalhistoriens tegn.

Aktiviteter i Juli og August 2017
Mandag d. 7. aug. kl. 14.00.
Lille Banko i Caféen.

Mandag d. 21. aug. kl.14.00.
Hanne Torp læser eventyr.

Mandag. d. 14. aug. kl. 14.00.
Syng med Uffe Torp.

Mandag d. 28. aug. kl. 14.00.
Festugearrangement med Kelds Orkester. Dertil serveres
østrigske kager.

Onsdag d. 16. aug. kl. 13.00 til 17.00.
Brugerrådet arrangerer udflugt til Rindsholm
Kro. Udflugten koster 150 kr. Tilmelding
nødvendig senest 9. aug. på Brugerrådets tlf:
87134434.

Onsdag d. 30. aug. kl. 14.00.
Rejsebilleder.

Fredag d. 18. aug. kl. 14.00.
Helle Brøndum fra Brugerrådet fortæller om
” Gamle Dage.”
Ret til ændringer forbeholdes.
Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet.
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk. http://www.aarhus.dk/OmraadeSyd. Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte)
Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net/netcafe/
Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00.
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86294447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076.
Birgit Jørgensen, Forstander ved Kildevang, tlf. 87 13 44 19
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00
Sundhedsenheden - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 43 00.

Foto: Jesper Andersen
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TMG Gymnastik Herremotions sæsonafslutning på Helgenæs
Vi var nogle, der mødtes på OK tanken kl. 10:00, lørdag den 20. maj, hvorfra vi så kørte mod Helgenæs. Den bil jeg
kørte med blev lidt forsinket, for vi var allerede på vej, da Henrik kom i tanke, om at der var bestilt en kagemand. Tage
havde nemlig fødselsdag søndag den 21 maj.
Vi kom godt over til Oles sommerhus og var temmelig sultne efter turen. Så vi fik os en god frokost med øl, vin og
en snaps. Og selvfølgelig en Dr. Nielsen til at forebygge sygdomme.
Efter frokosten gik vi en lang tur og nød den pragtfulde natur på Helgenæs. Hvor vi undervejs også lige skulle sikre at
væskebalancen var i orden. Vi havde fantastisk vejr.
Søndag morgen startede vi med lidt Tai Chi, og gik derefter over i det andet sommerhus. Her fik vi os noget morgenmad og en enkelt til halsen, så kroppen blev slået i gang.
Efter morgenmaden stod den på rengøring og hjemtur.
Kalle og Lars sørgede for al den mad vi fik på turen. Det var rigtigt godt og der var rigeligt af det. Jeg havde medbragt den nødvendige mængde drikkevarer til hele turen.
Det var en kanontur til Helgenæs. Stor tak til Ole, for at vi måtte låne hans sommerhuse.
Jeg vil ønske alle på Herremotion en rigtig god sommer, og jeg håber, at vi ses igen til efteråret.
De bedste hilsner
TMG Herremotion ved Benny

Mårslet-veteraner på vinderkurs!
Veteraner fra Mårslet triumferede for andet
år i træk, da DGI indbød landets bedste cykelmotionister til at køre holdløb på en rundstrækning ved Mårslet.

Holdløbet er en disciplin, der stiller store krav
til samarbejde og disciplin, udover at man skal
køre stærkt som bare pokker. Undervejs skal rytterne ligge klinet til hinandens baghjul med 10-30
cm afstand, og de skiftes hele tiden til at ligge forrest og tage det hårde slæb i vinden, mens farten
svinger mellem 20 og 50 km/timen. Mindst fire af
fem ryttere skal krydse målstregen, før holdet får
sin tid regnet ud.
Ved løbet i maj stillede 11 hold op, og vinderne blev igen i år Mårslet-rytterne Søren Byriel,
Peter Meiner, Hans Jørgen Jørgensen, Peter Laursen og John Kammersgaard. De fem herrer nyder
alle godt af DGIs regler om, at man får et vist antal sekunder trukket fra tiden, hvis dåbsattesten
viser 1976 eller tidligere, eller hvis man er kvinde.
Mårslet cykelmotion var i øvrigt stærkt repræsenteret med to kvinde- og to mandehold. De øvrige tre hold placerede sig henholdsvis som nr. 4, 8
og 9.Mårslet cykelmotion glæder sig også over
god hjælp fra frivillige, som blandt andet stod på
kritiske steder for at advare rytterne mod trafik, og
26
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Billedtekst: Vinderholdet koncentrerer sig før starten.
over støtte fra SuperBrugsen, som skænkede sodavand og müeslibarer, og fra Enzo Cycling, som skænkede præmier.
Johs. Reimer, MCM

TMG Badminton melder sig igen på banen og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en ny badmintonsæson. Sæsonen starter den 21. august med følgende tider:
Mandag kl. 19.30 – 20.30
Mandag kl. 20.30 – 21.30
Mandag kl. 21.30 – 22.30
Onsdag kl. 19.00 – 20.00
Onsdag kl. 20.00 – 23.00
Onsdag kl. 20.00 – 23.00
Lørdag kl. 08.00 – 09.00

Turneringsspillere og baneleje
Baneleje
Kr. 3.000,Baneleje
Kr. 2.000,Baneleje
Kr. 1.000,Baneleje
kr. 3.000,Turneringsspillere kr. 1.650,Turneringsspillere under 25 år kr. 825,Baneleje
kr. 1.000,-

Alle spillere som skal spille på banen skal oplyses med navn, adresse og fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) og mobilnummer/e-mail.

Ungdomstræning
Mandag kl. 15.30 – 16.30
U6 – U9 træning
Mandag kl. 16.30 – 17.30
U11 træning
Fredag kl. 15.45 – 16.45
U13 – U15 træning
Lørdag kl. 9.00 – 10.00
Miniton 3-5 år
Ungdomsspillere betaler 500 kr. i kontingent for hele sæsonen.
TILMELDING
Alle nuværende medlemmer som ønsker at forny medlemskabet, skal indbetale senest den 11. august 2017 jvf. ovenstående
satser på konto 1917-6872120163 påført fulde navn, adresse, fødselsdato (DD-MM-ÅÅ), mobilnummer/e-mail og hold.
Såfremt man har spørgsmål til tilmelding eller betaling kontakt Formand Jens Birk på mobil 51 30 89 50 eller Kasserer Rikke
Hempel-Jørgensen 24 44 13 42
Læs også mere om TMG Badminton på www.tmgsport.dk
Følg TMG Badminton på Facebook www.facebook.com/tmgbadminton/
Venlig hilsen TMG Badminton

Jensbirk1973@gmail.com
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Årets
loppemarked
vel overstået
Pyha! Så er årets store loppemarked lykkeligt overstået, med et godt
resultat. I perioden op til og indtil loppemarkedet var overstået, havde vi
arrangører nogen nervøsitet i maven;
om det hele kommer til at forløbe som
ønsket.
Der er rigtig mange usikkerhedsfaktorer under hele forløbet: Bliver vi nok
til at samle ind på indsamlingsdagen?
Får vi rådighed over tilstrækkelig
mange køretøjer til indsamlingen? Og selv dagen, møder der nok op, når
der skal stilles op meget tidligt lørdag
morgen, og har vi nok sælgere, når
selve loppemarkedet løber af stablen?
Er vi nok til at rydde op bag efter, og
når vi at få kørt det affald over på genbrugsstationen, som skal derover in-

den den lukker? Og noget af det vigtigste: Hvordan bliver vejret?? På
nuværende tidspunkt er formentlig
alle bladets læsere klar over, at det
hele gik rigtig godt, og vejret på kunne ikke være bedre. Vi prøver hvert år
at få flere hjælpere, både til indsamling, opstilling, salg og oprydning. Det
er meget vigtigt for os, at vi får udvidet staben af hjælpere og hele tiden
får nye og flere hjælpere med i gruppen, både til at erstatte dem som holder, og for at udvide staben. Vi er rigtig glade for de nye hjælpere, som har
meldt sig i år. Det skal de have stor
tak for, og vi håber naturligvis, at de
også vil deltage til næste år.
Indsamlingen tirsdag aften forløb
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rigtig godt; Vi kan ikke mindes, at vi
har haft så mange lastbiler, traktorer
med vogne, og private biler med trailere før, så indsamlingen forløb hurtigt
og effektivt - de sidste 3 kvarter blev
vi dog ramt af en kraftig regnbyge.
Lørdag morgen, hvor vi begynder
kl. 05.00 er altid spændende, da det er
vigtigt, at vi er tilstrækkelig mange
(mindst 30 personer, men helst flere) til at få det hele kørt på plads på
loppemarkeds-pladsen inden vi åbner,
og vi ikke altid lige kan få bekræftelse
fra alle deltagere, om de kommer så
tidligt på dagen. Men det gik heldigvis
også tilfredsstillende igen i år.
Selve loppemarkedet forløb også
godt, vi var heldigvis sælgere nok - på
et tidspunkt var vi omkring 40, men
dog ikke for mange. Oprydningen klarede vi også inden for acceptabel tid,
(vi var færdige ca. kl. 17.30), men flere kræfter havde dog være ønskeligt,
idet der var mange, som på dette tidspunkt havde været i gang siden kl.
05.00, og derfor var ved at være trætte
i fødderne. På dette tidspunkt var gruppen svundet ind til under 20, som i
fællesskab brugte de næste par timer
til at få kassen gjort op, og ved 19 tiden kunne glæde sig over et overskud
på ca. 59.000 kr.
Selv om formålet er,
at skaffe flest mulige
penge til Håndboldafdelingens ungdomsafdeling, så skal det hele
dog ikke dreje som om
mest mulig profit; Loppemarkedet skal også
bidrage til, at der sker
noget godt og underholdende i Mårslet, til glæde for alle byens borgere og unge, og derfor
opstillede vi i år en hop-

peborg, som børnene fik stor
fornøjelse af.
Uden den uvurderlige støtte
og opbakning vi får fra byens
erhverv, landbrug og andre, ville
det slet ikke kunne lade sig gøre
at generere så stort et overskud
til ungdomsarbejdet, hvilket vi
ikke kan takke nok for.
Allerede på nuværende tidspunkt er vi begyndt at tænke på
næste års loppemarked, og vi
ønsker allerede nu gerne kontakt
med endnu flere nye folk, som
vil være med og komme ind i
gruppen. Det er spændende at
være med, det er en rigtig god
og underholdende oplevelse og
man er rigtig glad og godt tilpas
når det hele er overstået.
Har du lyst til at være med,
eller høre mere om loppemarkedet, så kontakt Ole Gade på tlf.
61 36 25 50 mail:
Ole.Gade@caledanmark.dk
Loppemarkedsgruppen.
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet

Alle henvendelser til:
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688

Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31. dec. og 30. juni
Opgørelserne udsendes herefter og seneste betalingsdato er 10. feb. og 10. aug.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere
at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk
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Husk
Deadline
Den
10. i hver
måned
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9.30-17.30
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Husk deadline den 10. i hver måned
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danbolig Beder er vokset!
Vi er nu fire butikker beliggende i Ry,
Galten, Skanderborg og Beder som samarbejder om at sælge din bolig.
Med en markedsandel på henholdsvis
46% og 67% er vi den mest sælgende
villa og rækkehusmægler i Mårslet*.
Overvejer du at sælge?

Så start med en gratis og uforpligtende
salgsvurdering af din bolig.
Kontakt danbolig Beder på 86936566
eller kig forbi vores butik på

Kirkebakken 22, 8330 Beder.
*Jf. Boligsiden d. 10/04-2017
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Mårslets grønne spejdere
er klar til at tage på Spejdernes Lejr 2017
Nu fortæller kalenderen, at det
er blevet sommer, selvom vejret
ikke altid lader det vise. Det forhindrer dog ikke Mårslets grønne
spejdere i at fortsætte spejderaktiviteterne udendørs.
De grønne pigespejdere og
KFUM-Spejderne i Mårslet samarbejder nemlig om at gøre sig
klar til Spejdernes Lejr 2017 i
Sønderborg.
På den årlige forårsweekend
blev spisebordet afprøvet i en flot
raftekonstruktion med fine besnøringer Andre spejderfærdigheder
som madlavning over bål blev
også skærpet. Aktiviteter såsom
træklatring og lejrbål gør nu, at
spejderne kan møde velforberedte
op på Spejdernes Lejr 2017. Derudover var der selvfølgelig også
tid til et sjov og udfordrende natløb som KFUM’ernes tropspejdere
selv havde planlagt.
Drengespejderne har desuden
fået øvet deres kundskaber inden
for sejllads, de skal nemlig sejle til
spejderlejren i Sønderborg og har
derfor været ude at teste båden –
heldigvis i fortrinsvist godt vejr.

På lejren skal Mårslets grønne
spejdere ligge ved siden af de blå
spejdere fra Mårslet, hvor vi laver
fælles indgangsportal og flagstang
til den daglige flaghejsning. Når vi
nu næsten kommer fra Aarhus og
er med til at repræsentere byen,
kalder vi os derfor ”Smilets Bro”og indgangsportalen bliver da også
en flot bro bygget i rafter.

Den har vi sammen afprøvet for at
sikre os, at både samarbejde og besnøringer er i top.
Vi har altså haft gang i rigtig mange
forberedelser til denne store lejr, vi alle
glæder os meget til at skulle af sted på.
Det er jo en helt særlig oplevelse at
opleve at være en del af et spejderfællesskab på 40.000 danske og udenlandske spejdere samlet på én lejr.
Derfor vil vi også gerne sige tak til
alle de forældre og hjælpende hænder,
som har hjulpet os med at indsamle
penge til denne oplevelse. For når vi
drager til Sønderborg på lejr den 22.-

30. juli 2017, så ender vi skam med
at være en god flok på 30 spejdere og
ledere fra Mårslets grønne spejdere.
Selvom vi er mange vil vi rigtig gerne invitere flere piger og drenge til at
komme og være med på spejderi i
vores Spejderhus, til vores ugentlige
møder hver torsdag.
Du kan til en start følge os på vores nye fælles facebook-side
”Mårslets Grønne Spejdere”, hvor du
kan få et indblik i vores spejderliv.
Nye spejdere er meget velkomne, når
vi holder opstart torsdag d. 24. august, det kan du læse mere om på
vores hjemmesider:
Pigespejder: http://
www.pigespejder.dk/Mårslet
Drengespejder: http://
maarsletspejderne.dk/ .
Vi håber på at se dig til spejder en
dag!
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E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarsletbladet.dk

www.maarslet-bladet.dk
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Månedens mest velkomne og savnede billede:
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